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17 de setembre Construïm un molinet de vent
24 de setembre Bicicletada
1 d’octubre Testing biodiversitat
8 d’octubre Els artistes de la Natura. Taller de Land-Art
15 d’octubre Les plantes del Parc de Can Lluc. Fem colònia amb les plantes
22 d’octubre La fauna del Parc. Taller de petjades
29 d’octubre El conte del Rei dels Ocells i construcció de menjadores Testing
5 de novembre El bon consumidor, responsable i sostenible
12 de novembre Recursos o Residus
19 de novembre Quina canya al Parc de Can Lluc
Paper
reciclat
26 de novembre La Festa de l’hivern: jocs sostenibles i familiars al Parc
Per participar en l’activitat de l’1 d’octubre, cal inscripció prèvia, que podeu fer a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament abans de les 13h del divendres anterior a l’activitat, al telèfon 93 645 07 00 (de dilluns a dijous de 8h30 a 18k. Divendres de 8h30 a 15h).
O bé a l’adreça de correu electrònic agustinsm@santacolomadecervello.cat

del 19 de novembre forma part de l’11è Cicle d’activitats als parcs, platges i rius
* L’activitat
metropolitans. Per participar-hi cal inscripció prèvia al telèfon 93 256 22 20 (de dll a dv de
10h a 13h) o a l’adreça de correu electrònic activmuseuciencies@bcn.cat
El període d’inscripció s’obrirà el 6 de novembre.

Més informació a: www.santacolomadecervello.cat i a l’APP
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Horari: d’11:30 a 13:30 hores
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